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ਸਾਡ ੇਫਰਜ਼ 

ਅਸੀਂ ਗੁਪਤਤਾ ਕਨ ੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। 

 

ਇਹ ਇਸ਼ਤਤਹਾਰ ਵੇਰਵਾ ਤਦੂੰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਤਕਵੇਂ ਅਤੇ ਤਕਉਂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਤਕਵੇਂ 

ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਕ NSW ਜਨਤਕ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾ ਤਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਦ ਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨ ੂੰ ਤਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ 

ਤਜੱਥੇ ਸੂੰਭਵ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਸੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਤਕ ਸਾਨ ੂੰ ਪਤਰਵਾਰ ਦੇ ਤਕਸੇ ਸਦੱਸ, ਤਕਸੇ ਦੋਸਤ-ਤਮੱਤਰ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਅਤਜਹੇ ਦ ਜੇ ਤਵਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇ ਜੋ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਤਚਤ ਤਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰੁਤੱਖਆ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਤਕਆਂ ਨਾਲ NSW ਜਨਤਕ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੂੰਤਰਗਤ ਰਤਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੇਲਥ ਤਰਕਾਰਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਕੂੰਤਪਊਟਰਾਇਜ਼ਡ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਇਲੈਕਟਰਾਤਨਕ ਹੇਲਥ ਤਰਕਾਰਡ ਦੇ ਰ ਪ 

ਤਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ਼ (ਤਸਵੀਰ) ਦੇ ਰ ਪ ਤਵੱਚ ਰੱਤਖਆ ਜਾਵੇ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗਰਾਫ, ਜਾਂ ਕੋਈ 

ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਰਕਾਰਤਡੂੰਗ।  

 

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੇਟਾਂ ਤਵੱਚ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਸਾਂਭ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਸਖਤ ਤਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨ ੂੰ ਅਣਅਤਧਕਾਰਤ ਪਹੁੂੰਚ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰੱਤਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਜਾ ਂਇਸਦਾ ਖਲੁਾਸਾ  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਤਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾਤਨਕ ਫਾਰਮੇਟ ਤਵੱਚ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜੀ ਤਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ NSW ਜਨਤਕ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕਸੇ ਨ ੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 

ਵਜੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:  

 

 ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦ ਜੀਆਂ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਪੇਸ਼ਤਲਸਟਾਂ ਨ ੂੰ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ GP ਨ ੂੰ, ਤਜਸ ਤਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਡਸਚਾਰਜ ਰੇਫਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

 ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੂੰਟਮੇਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਘਰ ਤਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਨ ੂੰ ਤਾਂਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 

 NSW ਦੀ ਐਂਬ ਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਨ ੂੰ 

 ਪਥਾਲਜੀ ਟੈਸਟ, ਐਕਸ-ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਮਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਤਤਤਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਜੋ ਸਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਤਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲ ਸਕੇ 

 ਤਬਤਲੂੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ 

 ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਪੇਸਟੋਰਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸਟੋਰਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਤਰਆਂ ਨ ੂੰ, ਇਨ੍ਾਂ ਤਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 

ਚੈਪਲਨ (ਪਾਦਰੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 ਟਰ ੇਤਨੂੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ 

 ਦ ਜੀਆਂ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਤਧਕਾਰ-ਪਰਾਪਤ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨ ੂੰ ਤਾਂਜੋ ਤਕਸੇ ਦੀ ਤਜੂੰਦਗੀ, ਤਸਹਤ ਜਾਂ ਕਤਲਆਣ ਤੇ ਤਕਸੇ ਗੂੰਭੀਰ 

ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਖਤਰੇ ਨ ੂੰ ਰੋਕਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸੂੰਕਟ ਦੀ ਸਤਥਤੀ ਤਵੱਚ 

 ਤਕਸੇ ਤਸ਼ਕਾਇਤ, ਕਨ ੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਸੇ ਤਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਤਖਲਾਫ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ 

ਤਵਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਲੇਮ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ 

 ਤਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਤਵੱਚ ਫੂੰਤਡੂੰਗ, ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ, ਸੁਰੱਤਖਆ 

ਅਤੇ ਕੁਆਤਲਟੀ ਸੁਧਾਰ ਗਤਤਤਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 



ਜਕੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹ ੋਤਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਤਕਸ ੇਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਇੱਕਠਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਜਾ ਂਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇ

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ੋਅਤ ੇਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਤੇ ਹ ੋਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਤਰਣਾਮਾ ਂਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਗਂੇ। 

 

ਕਨ ੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜੀ ਤਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਤੇ ਤਕਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨ ੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਤਦੂੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:  

 

 ਕਨ ੂੰਨੀ ਤਰਪੋਰਤਟੂੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੇਲਥ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਸ ਤਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ 

ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਛ ਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ 

ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

 ਮਨੱੁਖੀ ਖੋਜ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀ (Human Research Ethics Committee) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਜਨਤਕ ਤਹੱਤ ਦੇ ਖੋਜ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ 

ਲਈ ਖੋਜਕਾਰਾ ਂਨ ੂੰ 

 ਹੋਰਣਾਂ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਨ ੂੰਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪੁਤਲਸ, ਉਨ੍ਾਂ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਗੂੰਭੀਰ 

ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨ ੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਘਰੇਲ  ਤਹੂੰਸਾ, ਬੱਤਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲ ਕੀ 

ਇਤਆਤਦ 

 ਹੋਰਣਾਂ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਤਜੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ, ਕਤਲਆਣ ਜਾਂ ਤਹੱਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ 

 ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਤਵੱਚ ਸਬ ਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪੀਨਾ ਜਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੂੰਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। 

 

Personally controlled eHealth Record (PCEHR) 
Personally controlled eHealth Record (PCEHR) ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਆਨਲਾਇਨ ਸਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 

eHealth ਤਰਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਤਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.ehealth.gov.au ਵੇਖੋ।  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ  

ਤੁਹਾਨ ੂੰ NSW ਤਵੱਚ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭੇ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਹਤ ਤਰਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਤਧਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਹ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਹਚਾਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਸਹਤ ਤਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ  ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਮੂੰਗ ਦਾ 

ਜਵਾਬ ਤਜੂੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਜਆਦਾਤਰ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਵੱਚ 28 ਤਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਪਤਰਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਨਾਮੂੰਜ਼ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਜਾਂ ਤਕਸੇ 

ਹੋਰ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਮਾਨਤਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ।  

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜ ਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨ ੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ 

ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸਹਤ ਤਰਕਾਰਡ ਤਵੱਚ ਤਟੱਪਣੀ (ਨੋਟੇਸ਼ਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।  

 

ਆਪਣੇ ਤਸਹਤ ਤਰਕਾਰਡ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਤਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ (Health Information Service) ਜਾਂ ਉਸ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾ 

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨ ੂੰ ਸੂੰਬੋਤਧਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਤਲਆ ਸੀ।  

 

ਸਾਨ ੂੰ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ੋ

ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਤਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਸੂੰਪਰਕ 

ਅਤਧਕਾਰੀ (Privacy Contact Officer) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੂੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਵੈੈੱਬ-ਸਾਈਟ:  

www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/privacy-contact.aspx ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ  

 

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤ ੇਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸਵੇਾ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ 

(TIS) ਨ ੂੰ 13 14 50 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

 

ਦ ਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਵੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ਤਤਹਾਰ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਦ ਜੀ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਤਸਹਤ ਜਾਣਕਾਈ ਲਈ, www.mhcs.health.nsw.gov.au 
ਵੇਖੋ। 

 
 
 
 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਸਤ 2015 ਦਰੌਾਨ ਅਪੱਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ  
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